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SVÁTEK SVATÉ RODINY CYKLU A 

Evangelium (Mt 2,13-15.19-23) 

Když mudrci odešli, zjevil se Josefovi ve snu anděl Páně a řekl: „Vstaň, vezmi dítě 

i jeho matku, uteč do Egypta a zůstaň tam, dokud ti neřeknu. Herodes totiž bude po 

dítěti pátrat, aby ho zahubil." Vstal tedy, vzal v noci dítě i jeho matku, odebral se do 

Egypta a byl tam až do Herodovy smrti. Tak se splnilo, co řekl Pán ústy proroka: 

'Z Egypta jsem povolal svého syna.' Když Herodes zemřel, zjevil se v Egyptě Josefovi 

ve snu anděl Páně a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do izraelské země, 

protože ti, kdo ukládali dítěti o život, už zemřeli." Vstal tedy, vzal dítě i jeho matku a 

odebral se do izraelské země. Ale když uslyšel, že je v Judsku místo svého otce Heroda 

králem Archelaus, bál se tam jít, a podle pokynu ve snu se odebral na území galilejské. 

Šel tedy a usadil se v městě, které se jmenuje Nazaret, aby se splnilo, co je řečeno ústy 

proroků: 'Bude nazýván Nazaretský.' 

 

K POROZUMĚNÍ TEXTU 

Když mudrci odešli, zjevil se Josefovi ve snu anděl Páně a řekl: „Vstaň, 

vezmi dítě i jeho matku, uteč do Egypta a zůstaň tam, dokud ti neřeknu. 

Herodes totiž bude po dítěti pátrat, aby ho zahubil.“ Vstal tedy, vzal v noci 

dítě i jeho matku, odebral se do Egypta a byl tam až do Herodovy smrti. Tak 

se splnilo, co řekl Pán ústy proroka: 'Z Egypta jsem povolal svého syna.' 

V první části vidíme Josefa, jak přijímá pokyn od Božího anděla opět ve snu 

(1,20): má utéci do Egypta s celou rodinou, protože Herodes chce zahubit nově 

narozené dítě. Právě v Egyptě se už od 6. století před Kristem nacházela stále 

rostoucí židovská komunita, která poskytovala útočiště ohroženým krajanům. 

Pěstoun Páně bez otálení plní příkaz: znovu je vidět jeho spravedlnost, tj. 

poslušné plnění Boží vůle. Vrcholem první části je „citát o naplnění“ 

v patnáctém verši. Citace je převzata z knihy Ozeášovy (11,1: „Když byl Izrael 

mládenečkem, zamiloval jsem si ho, zavolal jsem svého syna z Egypta“ – 

Izrael je „synem“ jakožto vyvolený národ, viz Ex 4,22; Jer 31,20). Nyní tento 

syn, kterého Hospodin zavolal z Egypta, je ten vyvolený, který má zachránit 

Boží lid (srov. Nm 24,7-8). 

Když Herodes zemřel, zjevil se v Egyptě Josefovi ve snu anděl Páně a řekl: 

„Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do izraelské země, protože ti, kdo 

ukládali dítěti o život, už zemřeli.“ Vstal tedy, vzal dítě i jeho matku a 

odebral se do izraelské země. Ale když uslyšel, že je v Judsku místo svého 

otce Heroda králem Archelaus, bál se tam jít, a podle pokynu ve snu se 
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odebral na území galilejské. Šel tedy a usadil se v městě, které se jmenuje 

Nazaret, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroků: 'Bude nazýván 

Nazaretský.' Návrat do izraelské země je opět určen Božím příkazem. Strach 

z Archelaa změní původní záměr: cesta proto povede do Galileje, přesněji do 

Nazareta. Tak se naplní slovo „bude nazýván Nazaretský“. Toto proroctví se 

ve skutečnosti neobjevuje u žádného proroka, aspoň ne v této podobě: pomocí 

slovní hříčky evangelista spíš naráží na přislíbení o ratolesti z Jišajova kmene: 

nocrí (Nazaretský) - nécer (ratolest; Iz 11,1; 53,2; viz také Jer 23,5; 33,15; Zach 

3,8; 6,12). 

 

SHRNUTÍ 

Příběh o útěku do Egypta a návratu do izraelské země zrcadlí Mojžíšův osud: 

jeho pobyt v Egyptě a následný útěk s Izraelity do zaslíbené země. Ježíš je tedy 

druhý Mojžíš. Tak jako vysvobození Mojžíše a vyvoleného národa bylo 

znamením Boží věrnosti, tak i záchrana „dítěte” před smrtelným nebezpečím 

je znamením, že Bůh je s „dítětem” a skrze něj zůstává pro Izrael 

„Emanuelem” (1,23). V tomto evangelním vyprávění je důležité si všimnout, 

jak Josef skutečně vystupuje jako otec rodiny: stále znovu přijímá k sobě dítě 

i matku a pečuje o ně tváří v tvář novým životním okolnostem (v. 14.21.22). 

Tento „horizontální” rozměr však vyplývá z jeho „vertikálního” vztahu vůči 

Bohu: přijímá Boží pokyny skrze anděla (v. 13.19.22) a poslušně podle toho 

jedná. V tom se podobá své manželce Marii. I on se tedy projevuje jako pravý 

učedník, který slyší Boží hlas a podle toho jedná. 

 

VÝZVA NA TÝDEN 

Zamysleme se 

Mladší:  

Každý z nás má nějaký úkol. Maria se stala maminkou Pána Ježíše a také se o 

Ježíška jako maminka měla starat. Josef jako muž měl chránit celou rodinu a 

měl rozhodovat ve prospěch všech jejich členů. Proto se Bůh obrací také na něj, 

aby mu napověděl, co a jak má udělat. Podobně i každý z nás má před Bohem 

trochu jiný úkol – ale všichni nakonec pomáháme k tomu, aby Bůh mohl být 

na této zemi viditelný. Každý z nás může být tak trochu jako Maria nebo jako 

Josef, kteří se tady na zemi o Ježíše starali a díky kterým jsme se o něm 

nakonec dozvěděli i my všichni. Jak by Bůh mohl na zemi viditelný být třeba i 

skrze mne? 
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Starší: 

Ve snu se nám může zdát opravdu cokoli. Někdy to může být něco hezkého, 

jindy ošklivého; v našem textu vidíme, že dokonce nám ve snu může něco říci 

i Bůh… Jak ale Josef poznal, že k němu zrovna mluví Bůh? Josef se už předtím 

jistě snažil s Bohem seznámit, udržovat s ním kontakt, modlit se. To je cesta 

i pro nás – když náš vztah s Bohem bude živý, pak budeme schopni rozpoznat 

jeho „hlas“ a jeho „tvář“ i tam, kde to zrovna nečekáme – třeba v situacích 

každého dne nebo třeba i ve snu. Co myslíš – je Tvůj vztah s Bohem živý? 

Zkusme si 

Mladší / Starší 

Cesta do Egypta jistě pro Josefa, Marii a malého Ježíše nebyla nic 

jednoduchého – ale díky tomu, že je Bůh prostřednictvím anděla varoval, 

zachránili se. 

 Na přiložené mapě zkuste vyznačit přibližnou cestu, odkud a kam Josef 

s Marií šli. Protože nám mapa ukazuje cestu Mojžíše z Egypta do 

zaslíbené země, použijte pro vyznačení cesty Svaté Rodiny jinou barvu. 

 Pokud jste už pokročilejší cestovatelé, zkuste nakreslit mapu sami! 

Můžete si také zasoutěžit: dívejte se po určitou dobu na mapu z přílohy 

a pak ji zkuste zpaměti překreslit! 

 Na hotovou mapu zkuste nakreslit obrázek anděla tam, kde se Josef a 

Maria s nějakými anděly setkali. Kolik těchto setkání bylo? Pamatujete si 

příběhy, které se k těmto setkáním vážou? 
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